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LABORATÓRIO AVANÇADO DE QUÍMICA PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURO 
ADVANCED CHEMICAL LABORATORY FOR CONSERVATION AND RESTORATION 

 
 

 
Área científica  
Scientific domain 

Ciências da Arte e do Património 
Sciences of Art and Heritage 

Anos letivos 
Academic years 

2018–2021 

Grau de ensino 
Degree 

Mestrado 
Master 

Duração 
Duration 

Semestral 
Semestral 

Horas de contacto 
Student workload 

(TP 45 + OT 20 horas) 
(TP 45 + OT 20 hours) 

ECTS (8 ECTS) 

 

 
 
 

PROGRAMA CURRICULAR 

COURSE UNIT CONTENT 
 

 

1  — Objetivos de Aprendizagem 
Intended learning outcomes  
 

1. Aprender a manusear em segurança reagentes químicos;  
2. Procurar e consultar as bases de dados de química e as bases de dados da área da 
conservação e restauro livremente disponíveis na Web;  
3. Conhecer o tipo de materiais usados em Arte Contemporânea; 
4. Contactar com as técnicas espetroscópicas e cromatográficas usadas para identi-
ficar componentes químicos em obras artísticas classificadas como Arte Contempo-
rânea. 
 
1. Learn how to safely handle chemical reagents; 
2. Learn how to search and consult chemistry databases and conservation and resto-
ration databases freely available on the Web; 
3. Know the chemical type of materials used in Contemporary Art; 
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4. Contact with the spectroscopic and chromatographic techniques used to identify 
chemical components in artistic works classified as Contemporary Art. 

 
 

2  — Conteúdos Programáticos 
Syllabus  
 

1. Utilização de reagentes químicos: classificação, regras para o seu manuseamento, 
riscos e toxicidade; interpretação de fichas de segurança de produto (MSDS).  
2. Informação bibliográfica em Química e consulta de recursos na Web. 
3. Introdução às técnicas espectroscópicas de Ultra violeta-visível (UV-Vis) e de In-
fravermelho com transformada de Fourier (FTIR): fundamento da técnica, preparação 
das amostras, obtenção do espectro, análise qualitativa e quantitativa.  
4. Introdução à Ressonância Magnética Nuclear (RMN): fundamento da técnica, pre-
paração de amostras e análise de espectros.  
5. Métodos cromatográficos utilizados na análise de obras: fundamento da técnica e 
a respectiva concretização na forma de cromatografia em camada fina, cromatogra-
fia líquida de alta precisão (HPLC) e cromatografia em fase gasosa (GC).  
6. Técnicas hifenadas: contacto com a espectrometria de massa associada à croma-
tografia líquida de alta precisão (HPLC-MS) e à cromatografia em fase gasosa (GC-
MS). 
 
1. Use of chemical reagents: classification, risks, toxicity and rules for their handling. 
Interpretation of material safety data sheets (MSDS). 
2. Bibliographic information in Chemistry and research for resources in the Web. 
3. Introduction to Ultraviolet-Visible spectroscopy (UV-Vis) and Fourier Transform In-
frared Spectroscopy (FTIR): fundamentals of the technique, sample preparation, 
spectrum acquisition, qualitative and quantitative analysis. 
4. Introduction to Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (NMR): fundamentals 
of the technique, sample preparation and spectrum analysis. 
5. Chromatographic methods used in the analysis of works: fundamentals of the te-
chnique and the respective application as thin layer chromatography, high perfor-
mance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography (GC). 
6. Hyphenated techniques: contact with mass spectrometry associated with high-
performance liquid chromatography (HPLC-MS) and gas chromatography (GC-MS). 
 
 

3  — Metodologias de Ensino e Avaliação 
Teaching and Evaluation Methodologies 
 

Aulas em sala de aula e no laboratório. Visitas a laboratórios de investigação onde 
existam e estejam a ser usados os equipamentos utilizados nas técnicas espectros-
cópicas e cromatográficas descritas. As aulas em sala de aula destinam-se a fornecer 

http://www.belasartes.ulisboa.pt/


 
 
 
 

 

 

largo da academia nacional de belas-artes — 1249-058 lisboa, portugal  

+351 213 252 100 | www.belasartes.ulisboa.pt 
 
página 3 de 3 

e consolidar os conhecimentos científicos necessários à compreensão das técnicas 
apresentadas e à execução das experiências laboratoriais.  
Avaliação: elaboração de um trabalho escrito e apresentação oral sobre um estudo 
de um caso que envolva, pelo menos, uma das técnicas estudadas e uma obra de arte 
contemporânea (70%). Relatórios individuais das visitas e das aulas laboratoriais 
efectuadas (30%). 
 
Lectures and laboratory experiments. Visits to research laboratories where it is used 
the spectroscopic and chromatographic techniques described. Lectures are de-
signed to provide and consolidate the scientific knowledge needed to understand the 
techniques presented and the execution of laboratory experiments. 
Assessment: elaboration of a written work with oral presentation about a case study 
that uses, at least, one of the techniques studied applied to a work classified as con-
temporary of art (70%). Individual reports of visits and laboratory classes (30%). 
 
 

4  — Bibliografia Recomendada 
Recommended Bibliography  
 

Mills, J. S.; White R., The Organic Chemistry of Museum Objects, Butterworth and 
Co, London (1987). 
Skoog, D. A.; West D. M.; Holler, F. J.; Crouch, S. R.; Fundamentals of Analytical 
Chemistry, Brooks/Cole-Thomson Learning, Eighth Edition , Toronto (2004). 
Stuart, B., Analytical Techniques in Materials Conservation, Jhon Wiley and Sons, 
Chichester, 2007 
Conservation Science, Heritage Materials, Eric May and Mark Jones, Ed. The Royal 
Society of Chemistry, Cambridge (2006). 
Artigos científicos da especialidade/Scientific articles in the field. 
Textos de apoio às aulas elaborados ao longo do semestre/ Texts elaborated by the 
teacher to support the classes. 
 

 

5 — Assistência aos alunos  

Student assistance  
 

O docente está disponível para esclarecimento de dúvidas e orientação do trabalho 
final de avaliação mediante contacto por e-mail ou contacto presencial com marca-
ção prévia. 
 
The teacher is available for clarification of doubts and guidance of the final evaluation 
work through contact by e-mail or face to face meeting with prior appointment. 
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